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Munca la negru 
va fi sancționată 
aspru

(Bisanne de Soleil)

Fenomenul migraţiei, pe 
agenda discuţiilor dintre 
ministrul de Interne şi 
reprezentanţii Misiunii 
OIM în Moldova

Facilităţi la trecerea 
frontierei pentru agenţii 
economici care respectă 
legislaţia vamală

Prim-ministrul Vlad 
Filat pune mari 

speranțe în vizita la Chișinău 
a cancelarului german,      
Angela Merkel. Acesta spe-
ră că oficialul de la Berlin 
va transmite un mesaj po-
litic puternic de susținere a 
Republicii Moldova, atît pe 
dimensiunea de reintegrare 
a țării, cît și pe cea de inte-
grare europeană. Totodată, 
premierul se arată încreză-
tor că mesajul cancelarului 
va servi drept un argument 
în plus pentru oamenii de 
afaceri germani, pe care îi 
va convinge să investească 
la noi în țară.

„Vizita doamnei cancelar 
federal Angela Merkel este 
un eveniment extrem de 
important pentru Republica 
Moldova și trebuie să-i dăm 
aprecierea cuvenită. Aștept ca 
în cadrul vizitei, dincolo de 
discuțiile pe care urmează să 
le avem, dînsa să transmită 
un mesaj foarte clar pentru în-
treaga societate, care dincolo 
de așteptările pe care le avem 

noi vizavi de apropierea de 
Uniunea Europeană, este pro-
babil un mesaj necesar pentru 
ca să înțelegem că trebuie să 
fim consolidați”, a declarat 
Vlad Filat într-un interviu.

„Este evident că vom 
discuta în cadrul vizitei și 
procesul de reglementare a 
conflictului transnis-
trean, dar să nu uităm 
că anume implicarea 
directă a cancelarului 
Republicii Federale 
Germane a fost de-
terminantă în relan-
sarea procesului de 
negocieri în formatul 

,,5+2”. Și nu doar re-
lansarea negocierilor, 
dar și pași concreți în 
acest sens. Implica-
rea doamnei cancelar, 
vreau să accentuez, 
a fost și rămîne a fi 
determinantă în procesul de 
reglementare a conflictului 
transnistrean”, a adăugat 
șeful Guvernului.

Totodată, V. Filat a spe-
cificat că, Merkel va veni la 

Chișinău însoțită de oameni 
de afaceri, cu conducătorii 
instituțiilor care au investit 
sau care doresc să investeas-
că. ,,Cu certitudine, acest 
mesaj politic puternic, pe 
care urmează să-l transmită 
dumneaei în urma vizitei, va 
servi un argument în plus 

pentru potențialii investitori 
germani de a veni în Repu-
blica Moldova să investeas-
că”, a conchis sursa citată.

Vizita cancelarului ger-
man în Republica Moldova 

este preconizată pentru 22 
august curent. La Chișinău, 
Angela Merkel va avea o în-
trevedere cu prim-ministrul 
Vlad Filat, cu președintele 
Nicolae Timofti și cu liderii 
partidelor politice parlamen-
tare.

Totodată, Angela Merkel 

va ţine un discurs public în 
incinta Palatului Republicii 
şi va participa la un ceremo-
nial de depunere de flori la 
monumentul domnitorului 
Ştefan cel Mare şi Sfînt.

Ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova, 
E.S. Mehmet Selim Kartal susţine că se doreşte libera-

lizarea regimului de vize între cele două state, iar acest lucru va 
avea repercusiuni şi asupra securităţii în regiune. Astfel, Mi-
nisterele de Interne ale ambelor țări urmează să-și intensifice 
cooperarea, întru obţinerea rezultatelor reciproc avantajoase. 
Declarațiile au fost făcute în cadrul întrevederii cu ministrul 
de Interne, Dorin Recean, anunță Direcția informare și relații 
publice a MAI. 

Excelenţa Sa a reiterat și faptul că relaţiile bilaterale între 
Republica Moldova şi Republica Turcia, pe linia afacerilor in-
terne, au fost întotdeauna bune şi a menţionat că partea turcă 
doreşte consolidarea în continuare a acestora.

La rîndul său, ministrul Recean a confirmat că Ministerul 
de Interne este gata să depună eforturi maxime în cadrul coo-

perării, în special pe segmentul securității, în condițiile în care 
cele două state vor conveni să accepte un regim liberalizat 
de vize. Ministrul a adus mulțumiri diplomatului turc pentru 
asistenţa Guvernului de la Ankara, în special în domeniul edu-
caţiei şi instruirii poliţieneşti. Ministrul Recean a accentuat că 
există toate precondiţiile pentru consolidarea cooperării şi că 
la Chișinău se pune miza pe disponibilitatea colegilor din Tur-
cia de a-şi împărtăşi experienţa în domenii precum menţinerea 
ordinii publice, combaterea crimei organizate, îmbunătăţirea 
cooperării între instituţiile educaţionale şi schimburile cultu-
rale.

De asemenea, ambasadorul Mehmet Selim Kartal a men-
ţionat că autorităţile turce sînt deschise pentru cooperare şi 
acordarea asistenţei necesare în procesul de reformare a Mi-
nisterului de Interne de la Chișinău.

Republica Moldova şi Republica Turcia îşi 
doresc regim liberalizat de vize

„Moldova este foarte importantă pentru UE şi sîntem in-
teresaţi să se bucure de stabilitate şi prosperitate. Totodată, 
vizita Angelei Merkel poartă un caracter simbolic si accen-
tuează evoluţia relaţiilor dintre ţările noastre. Nu în ultimul 
rînd, evenimentul va aduce popularitate Moldovei în Germa-
nia, unde este aproape necunoscută”. Declaraţia a fost făcu-
tă de şeful interimar al reprezentanţei diplomatice germane 
Carsten Wilms.

Oficialul german este de părere că cel mai important este 
ca Angela Merkel să se întîlnească faţă în faţă cu politicienii 
moldoveni, să-şi facă o impresie despre situaţia din Repu-
blica Moldova, dar şi despre negocierile pe marginea con-
flictului transnistrean.Totodată, Carsten Wilms susţine că pe 
agenda discuţiilor vor intra două mari subiecte. „Cel mai im-
portant subiect este apropierea Republicii Moldova de Uniu-
nea Europeană şi reglementarea conflictului transnistrean”, a 
precizat oficialul.

 În ceea ce priveşte o eventuală întîlnire a cancelarului cu 
reprezentanţii regiunii transnistrene, Wilms a dat asigurări 
că Angela Merkel nu va merge dincolo de Nistru şi nici în 
programul de la Chişinău al cancelarului nu este prevăzută o 
întrevedere cu liderul de la Tiraspol Evgheni Şevciuk.

 De asemenea, Carsten Wilms a specificat că, Merkel nu 
va discuta cu premierul Filat despre federalizare. „Cred ca 
acesta a devenit aproape un slogan în cadrul discuţiilor poli-
tice, dar nimeni nu ştie ce ar trebui să însemne federalizarea. 
De cînd s-a schimbat puterea de la Tiraspol, facem tot posi-
bilul ca acest proces să continue. Sînt optimist că vom avea 
rezultate mai bune pe această chestiune”, consideră şeful in-
terimar al reprezentanţei diplomatice germane.

 „Sînt multe speculaţii despre această vizită şi nu vreau 
să intru în detalii, dar cred că poziția Germaniei este foarte 
clară. În primul rînd, trebuie să menţionez că Angela Merkel 
vine la Chişinău direct de la Berlin şi de aici se va întoarce 
în Germania. Adică, e o vizită doar în Moldova, nu un turneu 
în mai multe state. Ceea ce arată că Moldova ocupă un loc 
aparte pe agenda de priorităţi a UE”, a conchis Wilms.

Oficialul Ambasadei Germaniei la 
Chişinău: Moldova este foarte 

importantă pentru UE

Cuvintele sînt ca albinele, unele fac miere, altele te înţeapă! 
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Vlad Filat despre vizita Angelei 
Merkel: Este un eveniment 

extrem de important
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D eținuții care au stat ani buni după 
gratii s-ar putea muta într-un 

bloc de lux, situat în Taraclia. Celulele 
au fost deja mobilate cu paturi noi, sal-
tele, dulapuri și noptiere. Totuși, Depar-
tamentul Instituțiilor Penitenciare încă 
nu a decis cine exact va fi transferat aici. 
Autoritățile susțin, însă, că beneficiari 
vor fi persoanele care au stat mai bine de 
zece ani după gratii, printre care se numă-
ră și cei condamnați pe viață. 

Penitenciarul din Rezina este 
singurul în care stau cei care au fost 
condamnați la detenție pe viață. În pre-
zent sînt 92 asemenea condamnați, în 
mare parte ucigași cu sînge rece care au 
omorît cel puțin un om. Cel mai bătrîn 

dintre ei are în jur de 60 de ani și este 
un pedofil care a violat cîțiva copii. 
În curînd, majoritatea dintre acești 
deținuți ar putea să plece de aici și să-și 
continue ispășirea pedepsei în Taraclia, 
unde special pentru ei a fost amenajat un 
bloc nou, cu celule mult mai spațioase. 
Și asta pentru că în Rezina ar fi condiții 
mizerabile.

 În Taraclia, blocul a fost deja finali-
zat, iar condițiile din celule sînt de invidi-
at. În fiecare cameră este un grup sanitar 
separat, paturi cu lenjerie, dulapuri și 
noptiere.

Un singur lucru a mai rămas de fă-
cut. De selectat deținuții care vor sta aici. 
Pentru că blocul are o capacitate de 86 de 

locuri, nu toți condamnații pe viață vor 
putea fi aduși aici. De aceea, Departa-
mentul Instituțiilor Penitenciare vrea să-i 
selecteze pe cei care au stat după gratii 
mai mult de 10 ani. Deocamdată, însă, nu 
se știe cînd vor fi transferați aceștia.

Blocul nou, construit pe teritoriul 
Penitenciarului din Taraclia, a costat în 
jur de 8 milioane de lei, iar banii au fost 
alocați din bugetul de stat.

 Potrivit ombudsmanului Anatolie 
Munteanu, în acest fel am putea reduce 
numărul cauzelor pierdute la CEDO. 
Pînă acum, în 43 de cauze Curtea de la 
Strasbourg a constatat existența în peni-
teciarele din Moldova a condițiilor degra-
dante.

Familiile vulnerabile cu copii vor primi 
ajutoare materiale pentru școlarizare
Mai multe familii vulnerabile, care cresc și educă copii de 

școală, vor primi către 1 septembrie, ajutoare materiale pentru 
școlarizare. În acest scop, din bugetul de stat au fost alocate 7 
mil. lei, bani care vor fi repartizați familiilor prin intermediul 
fondurilor locale de susținere socială a populației, informează 
un comunicat de presă al Ministerului Muncii Protecţiei Sociale 
şi Familiei.

Potrivit sursei, fondurile locale vor fi acelea care vor sta-
bili categoriile beneficiarilor și mărimea ajutoarelor. Stabilirea 
beneficiarilor din rîndurile copiilor de vîrstă școlară din familii 
nevoiașe se va efectua de comun cu administrațiile instituțiilor 
de învățămînt din teritoriu și comisiile obștești pentru evaluarea 
necesităților de acordare a ajutoarelor materiale constituite de 
primăriile localităților din țară.

În municipiul Chișinău vor fi acordate ajutoare în sumă tota-
lă de 4,626 mil. lei din mijlocele bugetului municipal. Astfel, în 
total pe țară, familiilor vulnerabile cu copii, către 1 septembrie, 
le vor fi acordate ajutoare în valoare de circa 11,6 mil. lei, ceea 
ce este cu 344,0 mii lei mai mult comparativ cu anul trecut. 

Navele străine vor fi înregistrate prin 
intermediul Ministerului de Externe 
şi nu doar cel al Transporturilor  
În viitor, orice înregistrare va fi efectuată cu avizul obliga-

toriu din partea Ministerului Afacerilor Externe şi nu doar cel al 
Ministerului Transporturilor, a anunţat Vlad Filat, referindu-se 
la incidentul produs în urma înregistrării a 12 nave maritime 
iraniene sub pavilion moldovenesc. 

 În context, premierul a cerut ca toate informaţiile cu privire 
la navele străine care circulă sub drapelul Republicii Moldova 
să-i fie prezentate în mod detaliat. 

 „Procedura de înregistrare existentă este una vicioasă. Nu 
poate un funcţionar de la Ministerul Transporturilor să ia deci-
zii, care ca rezultat, ar putea să creeze dificultăţi în relaţiile cu 
partenerii noştri externi”, a declarat Vlad Filat.

Premierul a promis că subiectul va fi discutat la şedinţa Gu-
vernului. Reprezentanţii Ministerului Transporturilor de la Chi-
şinău au confirmat faptul că 12 nave iraniene au fost înregistrate 
sub pavilion moldovenesc. La scurt timp, însă, contractele au 
fost anulate din cauza unei presupuse dezinformări. 

 Amintim că anterior, presa internaţională a scris despre fap-
tul că Iranul a decis să transfere navele petroliere sub alte pavili-
oane, printre care şi cel al Republicii Moldova. Această decizie 
vine în urma embargo-ului impus de comunitatea internaţională 
din Occident privind sancţionarea Iranului din cauza sancţionă-
rii impuse de Occident referitoare la suspectarea Teheranului de 
activităţi în domeniul nuclear. 

Raport: Republica Moldova printre cele 
mai înarmate țări din Balcani
Republica Moldova se numără printre cele mai înarmate țări 

din Balcani. Asta după ce un raport al UNDP a stabilit că 5 mol-
doveni din 100 dețin arme de calibru mic și armament ușor. 

Potrivit surselor oficiale din cadrul poliţiei din Belgrad, Ser-
bia conduce în regiune, rata armelor de foc în rîndul populaţiei, 
deţinute legal, fiind aici de 15,81%.

În Muntenegru rata este de 14,36 arme de foc la suta de 
persoane, în Croaţia - 8,36%, Bosnia şi Herţegovina - 7,97%, 
Macedonia - 7,63%, Moldova - 5,44%, şi Bulgaria 4,03%. În 
Grecia şi România aproape 1% din populaţie deţine arme de 
foc.

Potrivit unui studiu întocmit de un ONG elveţian, în Serbia 
există circa un milion de arme deţinute ilegal. Dacă se ţine cont 
de numărul total al armelor deţinute de populaţie în mod legal 
şi ilegal, rata ar fi de circa 38%.

Şi în Croaţia situaţia este aceeaşi, aici fiind înregistrate legal 
313 818 arme de foc, însă numărul celor deţinute ilegal este 
aproape dublu, de circa 600 000.

În Muntenegru sînt înregistrate legal 170 000 de arme de foc, 
însă oficialii Ministerului de Interne din această ţară estimează 
că un număr aproximativ egal de arme sînt deţinute ilegal.

Republica Moldova pe locul 12 în topul 
țărilor cu cea mai proastă situaţie 
demografică
Ultima estimare CIA World Factbook, pentru anul 2012, 

privind sporul natural şi migraţia în lume denotă că, Republica 
Moldova ar putea rămîne fără populaţie în 100 de ani şi se află 
pe locul 12 în lume la capitolul colaps demografic, devansînd 
doar ţările aflate în stare de război.

Potrivit sursei citate, Bulgaria este a doua pe listă, cu o 
situație mai proastă decît a României, mai ales în privința rapor-
tului între nașteri și decese.

CIA World Factbook mai spune că alte ţări care stau foarte 
prost la acest capitol sînt Ucraina, țările baltice, Rusia și Serbia. 
Cea mai amenințată țară din întreaga lume, din acest punct de 
vedere, este însă Haiti, unde sărăcia, infracționalitatea și efecte-
le cutremurului, de acum cîțiva ani, fac ravagii atît prin numărul 
de decese cît și prin numărul celor care pleacă din țară în cău-
tare de azil.

Î n zilele noastre, publicitatea pare 
să fie cea mai viabilă şi sigură cale 

spre inima consumatorului.  
Nu toţi însă, au libertatea de a se 

promova prin intermediul publicităţii, 
chiar dacă au bani destui pentru asta. În 
această situaţie sînt avocaţii, cărora legea 
le interzice să-şi promoveze serviciile. 
Astfel, avocaţii au dreptul să anunţe des-
pre existenţa lor şi ce fel de muncă pre-
stează, dar nicidecum să afirme că sînt 
mai buni decît alţii. Avocaţii au multe de 
spus în acest sens – unii se conformează, 
dar consideră legea nedreaptă în raport 
cu consumatorul, alţii susţin că cea mai 
bună publicitate este recomandarea făcu-
tă de foştii clienţi, iar alţii spun că avo-
catura este o muncă nobilă şi nu trebuie 
percepută drept un business. 

Legea cu privire la avocatură spune 
clar că avocatul „nu are dreptul să folo-
sească nemijlocit sau prin intermediul 
unei alte persoane procedee incompa-
tibile cu demnitatea profesiei în scopul 
dobîndirii clientelei”. Este interzisă, 
astfel, publicitatea directă sau indirectă, 
iar indiferent de mijlocul de publicitate, 
trebuie excluse toate menţiunile laudati-
ve. Această prevedere ar veni mai mult 
în detrimentul consumatorului – omul 
simplu, care are nevoie de un avocat 
bun, dar care are la dispoziţie doar adre-
sa, numele avocatului şi un număr de te-
lefon, este de părere avocata         Violeta 
Gaşiţoi. „Legea cu privire la avocatură a 
devenit mai dură în acest sens din anul 
2009, cînd au fost operate anumite mo-
dificări. Tot ce ni se permite să indicăm 
este numele biroului avocaţilor şi telefo-

nul. Nu avem dreptul să facem referire 
la cazurile cîştigate sau cazurile de re-
zonanţă. Nu cred că este bine. Numărul 
de telefon şi numele avocatului nu sînt 
informaţii care să-i dea indicii clientului 
despre nivelul de calificare al specialis-
tului”, menţionează avocata. Violeta Ga-
şiţoi mai spune că nu consideră potrivită 
nici interdicţia de a oferi consultanţă în 
cadrul emisiunilor televizate. Prevederi-
le legii, mai spune ea, ar fi luate pe fun-
dalul fricii de concurenţă, întrucît tinerii 
jurişti, promovaţi corect, s-ar bucura de 
un număr vădit mai mare de clienţi în 
comparaţie cu avocaţii mai în vîrstă. 

Roman Zadoinov, membru al Co-
misiei de etică şi disciplină din cadrul 
Uniunii Avocaţilor, este ferm convins că 
publicitatea nu le aduce un plus de ima-
gine avocaţilor. „Avocaţii sînt o parte a 
sistemului judiciar din RM. Avocatura 
nu este un business, ci are drept scop 
oferirea asistenţei în domeniul justiţiei. 
De aceea, la nivel internaţional, s-a de-
cis că n-ar fi corect ca avocaţii să-şi facă 
reclamă, spre exemplu, aşa cum se face 
publicitate la ţigări sau rachiu. Publici-
tatea ar putea şifona imaginea şi demni-
tatea profesiei de avocat. Ar dăuna înseşi 
intereselor unor societăţi democratice”, 
punctează Zadoinov. 

Avocat şi el de profesie, Roman    
Zadoinov mai menţionează că, la nivel 
internaţional, s-a decis că nu orice publi-
citate este interzisă, ci numai acea care 
ar afecta imaginea avocaturii sau inte-
resele generale ale principiilor judecăto-
reşti. „Avocatul are dreptul să prezinte 
informaţii privind activitatea sa, oficiul 

său, telefoanele de contact, dar nu poate 
spune că este cel mai bun din cei mai 
buni, iar restul sînt incompetenţi”. 

Acesta mai spune că, avocaţii ar 
avea dreptul să facă publică o informa-
ţie despre cazurile cîştigate, aşa cum, de 
fapt, şi procedează unii avocaţi de la noi, 
însă comisia va ţine cont de formulări. 
În cazul în care vor exista expresii ce 
pot fi catalogate drept reclamă, organul 
urmează să se autosesizeze. 

De cînd exercită această funcţie, 
Roman Zadoinov susţine că nu au fost 
cazuri de încălcare a legislaţiei de către 
avocaţi. Cel mai recent caz a fost cel le-
gat de anunţurile într-un ziar de publici-
tate, publicate de unii avocaţi. Deşi unii 
membri au considerat că este o încălca-
re de lege, totuşi, Comisia de etică şi dis-
ciplină a decis că avocaţii care au făcut 
publice anunţurile nu pot fi sancţionaţi. 

Există şi avocaţi care spun că nu-i 
afectează prevederile legale în privinţa 
interzicerii publicităţii, deoarece un cli-
ent mulţumit este cea mai bună reclamă. 

„Aceste restricţii nu urmează a fi inter-
pretate ca impedimente pentru avocaţi 
în exercitarea profesiei lor. Avocaţii 
au posibilitatea de a se bucura de alte 
forme de „publicitate”, care sînt compa-
tibile cu demnitatea profesiei. Cea mai 
bună publicitate pentru un avocat este 
calitatea serviciilor sale şi atitudinea 
sa faţă de fiecare client. Restricţiile la 
publicitate ar putea crea dificultăţi doar 
dacă profesia de avocat este privită ca 
una de antreprenor”, a menţionat Inna 
Bazatin, avocat al BAA „Hanganu, Tă-
nase & Partenerii”. 

Avocații nu au voie să-și facă reclamă

Şoferii care opresc sau 
parchează neregulamentar 

vor fi sancţionaţi dur

Şoferii vor fi aspru sancţionaţi pentru oprirea, staţiona-
rea şi parcarea neregulamentară. Avertizarea vine din 

partea Poliţiei Rutiere, potrivit căreia, cele mai multe acciden-
te rutiere se produc anume din aceste considerente.

Intoleranţa şoferilor, care parchează neregulamentar sau 
chiar în preajma indicatoarelor de interzicere, duce la crearea 
ambuteiajelor şi perturbarea traficului rutier, ceea ce prezin-
tă un pericol de producere a situaţiilor accidentare, susține 
Direcția poliție rutieră.

De la începutul anului curent, din această cauză, pe teri-
toriul municipiului Chişinău au fost înregistrate 17 accidente 
rutiere, în urma cărora 17 persoane s-au ales cu diverse trau-
matisme.     

Cea mai gravă situaţie se atestă în sectorul Centru al Capi-
talei, în special pe străzile din adiacentul Pieţei Centrale, unde 
zilnic sînt parcate neregulamentar mii de vehicule care creează 
impedimente atît celorlalţi conducători auto, cît şi pietonilor. 

Încălcarea regulilor de oprire, staţionare şi parcare atrage 
după sine sancţiuni sub formă de amendă de la 100 la 200 lei 
cu aplicarea a două puncte de penalizare. 

În cazul în care abaterile menţionate au dus la crearea in-
tenţionată de obstacole în circulaţia rutieră, conducătorii auto 
culpabili vor fi sancţionaţi cu amendă în sumă de la 1000 lei 
pînă la 2000 lei.   

Transportatorii vor fi obligaţi 
prin lege să monteze centuri 
de siguranţă pentru pasageri

 

P ropunerile Poliţiei Rutiere de obligare a transpor-
tatorilor auto de călători să instaleze în unităţile 

de transport camere video şi centuri de siguranţă pentru 
pasageri se vor regăsi în noul Cod al transportului terestru, 
potrivit viceministrului Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor, Boris Gherasim. 

Documentul este la etapa de finalizare şi va fi remis 
Guvernului spre aprobare în septembrie, iar apoi şi Par-
lamentului.

Şeful Poliţiei Rutiere, Serghei Diaconu, şi-a exprimat 
convingerea că centurile de siguranţă şi camerele video 
vor reduce numărul accidentelor rutiere şi astfel, vor salva 
vieţi omeneşti. Potrivit lui Diaconu, dacă pasagerii auto-
buzului implicat în tragicul accident de la Ungheni ar fi 
avut cuplate centuri de siguranţă, ar fi scăpat cu viaţă mai 
mulţi oameni.

Șeful Poliţiei Rutiere este de părere că, imaginile de 
pe camerele video montate în transport vor arăta dacă este 
sau nu respectat cadrul legal de transportare a pasagerilor, 
precum şi regimul de viteză.

Potrivit estimărilor unor transportatori auto, montarea 
unei centuri de siguranţă va costa în jur de 50 de lei. Ast-
fel, pentru un autobuz cu 46-55 de locuri, cheltuielile se 
vor ridica pînă la trei mii de lei.

Unde își vor ispăși pedeapsa deținuții care au stat ani buni după gratii
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R ecent, au intrat în vi-
goare noile sancțiuni 

pentru munca la negru. Ast-
fel, potrivit amendamentelor, 
agenţii economici pot rămî-
ne fără licenţă pentru un an, 
dacă angajaţii nu au contrac-
te de muncă. 

De asemenea, persoana 
cu funcţie de răspundere sau 
angajatorul riscă o amendă 
de pînă la şapte mii de lei, 
pentru un muncitor fără con-
tract, iar compania ar putea 
achita o amendă de pînă la 
zece mii de lei. 
Totodată, agentul 
economic poate fi 
privat de dreptul 
de activitate pe un 
termen de la şase 
pînă la 12 luni.

Inspecția Mun-
cii susține că acum 
va lupta eficient cu 
fenomenul mun-
cii nedeclarate și 
plăților ilegale. 

,,Amenda era  
de o mie de lei, 
și dacă era achitată în 72 
de ore, suma ajungea la 
numai 500 de lei. Consider 
că, cu asemenea sancțiuni, 
nu era posibil să facem or-
dine. Acum, angajatorul, 
cunoscînd că pentru fiecare 
persoană angajată ilegal, 
amenda va fi de la 7 mii lei 
la 10 mii lei, dispare, într-o 

oarecare măsură, interesul 
pentru astfel de angajări”, 
a declarat Dumitru Stăvilă, 
șeful Inspecției Muncii.

  Efectele noilor sancțiuni 
n-au întîrziat să apară.  Mi-
nisterul Muncii a constatat 
că, odată cu adoptarea noi-
lor amenzi pentru munca la 
negru și salarii în plic, s-a 
majorat numărul agenților 
economici care își  legife-
rează relațiile de muncă cu 
salariații lor.

,,Deja un număr mare de 

agenți economici își înregis-
trează contractele de muncă 
și statele de personal la in-
spectoratele teritoriale de 
muncă. Eu cred ca acesta 
este un lucru normal, pentru 
a promova munca decentă 
în Republica Moldova”, a 
remarcat Valentina Buliga, 
minstrul Muncii Protecției 

Sociale și Familiei.
Conform prevederilor 

noii legi, pot fi sancţionaţi 
nu doar agenţii economici, 
dar şi orice persoană care, 
de exemplu, angajează o 
menajeră sau o dădacă, fără 
contract de muncă. Aceasta 
riscă amendă de pînă la trei 
mii de lei.

Totuşi, reprezentanţii 
Ministerului Muncii recu-
nosc faptul că le este dificil 
să identifice asemenea ca-
zuri. 

,,Da, nor-
ma respectivă 
este foarte 
greu să o re-
alizezi şi vă 
spun de ce, 
este destul 
de greu să 
pătrunzi în 
d o m i c i l i u l 
persoanei şi 
e greu de pro-
bat”, a decla-
rat Dumitru 
Stăvilă.

Pe de altă parte, specia-
liştii spun că experienţa altor 
ţări demonstrează că nici 
amenzile usturătoare nu vor 
opri fenomenul muncii la 
negru. 

,,Un businessman ma-
ghiar a scris un articol foar-
te popular pe net, se numea 

,,De ce eu nu angajez legal”. 

Şi el prin cifre exprimă că în 
Ungaria şi la noi, în Moldo-
va, la fel, un angajat oficial 
costă minim de două ori mai 
mult un angajator, decît un 
angajat neoficial”, a menţi-
onat Alexandru Zgardan, ex-
pert economic.

Totodată, autorităţile 
menţionează că persoanele 
care muncesc la negru şi nu 
plătesc impozite trebuie să 
ştie că astfel, nu contribuie 
la modernizarea şcolilor şi 
spitalelor din ţara noastră, 
la reparaţia drumurilor, dar 
nici la asigurarea ordinii pu-
blice. 

,,Ei se condamnă, de fapt, 
la sărăcie şi la lipsa de ga-
ranţii sociale, în cazul surve-
nirii unui risc sau atingerii 
unei vîrste de pensionare”, 
a declarat Valentina Buliga. 
Precizăm că, doar de la înce-
putul anului în curs, au fost 
efectuate circa patru mii de 
controale, în urma cărora au 
fost depistate aproximativ 
560 de persoane care acti-
vau fără forme legale.  Potri-
vit estimărilor Ministerului 
Muncii Protecţiei Sociale şi 
Familiei, anual, din cauza 
fenomenului muncii nede-
clarate, bugetul de stat su-
portă pierderi de circa nouă 
miliarde lei.

Cor. DREpTUl

Munca la negru va fi sancționată aspru Reprezentanții Înaltului Comisariat 
al Naţiunilor Unite pentru 

Refugiaţi salută decizia Guvernului 
de la Chișinău, de a numi un 

ministru civil la conducerea MAI
R eprezentanții ICNUR au apreciat ca fiind importantă 

decizia Guvernului moldovean de a numi un minis-
tru civil la conducerea Ministerului de Interne. Oficialii au 
declarat că acest eveniment este încă un pas înainte pe calea 
alinierii standardelor Republicii Moldova la cele ale Uniunii 
Europene.

Declarațiile au fost făcute luni, în cadrul întrevederii de la 
MAI a ministrului, Dorin Recean cu reprezentantul regional 
pentru Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 
în Republica Belarus, Republica Moldova şi Ucraina, Odrich 
Andrysek și reprezentantul ICNUR pentru Republica Moldo-
va, Peter Conrad Kessler. La fel, invitaţii au ţinut să menţio-
neze, la începutul întrevederii, că apreciază mult cooperarea 
cu MAI.

Ministrul Recean a mulţumit oaspeţilor pentru vizită, sub-
liniind importanţa consolidării relaţiilor bazate pe reciprocita-
te, în domeniul azilului, refugiaţilor şi integrării străinilor.

Oaspeții au asigurat că ICNUR este disponibil să acorde 
asistenţă MAI în procesul de reformare, însă este necesar ca 
anumite angajamente să fie asumate în domeniul specific, de 
asigurare a condiţiilor necesare refugiaţilor. Invitaţii au subli-
niat faptul că, Republica Moldova are de făcut nişte schimbări 
radicale la capitolul refugiaţi – să fie implementată legislaţia 
respectivă, să se ţină cont de recomandările experţilor externi 
pentru ca într-un final să fie posibilă revenirea acesteia în cali-
tate de lider şi model în regiune în domeniul refugiaţilor.

Ministrul Recean a asigurat reprezentanţii ICNUR că atitu-
dinea şi aspectul general în domeniul refugiaţilor se va schimba 
gradual, odată cu realizarea reformei, şi că Republica Moldova 
înţelege riscurile şi responsabilităţile ce-i revin şi va face tot posi-
bilul pentru a-şi creşte rolul în regiune, în acest domeniu specific. 
Odrich Andrysek a menţionat că Republica Moldova are un 
nivel de toleranţă foarte bun, ceea ce crează o bună bază pen-
tru condiţii favorabile refugiaţilor, fapt pentru care ICNUR 
este şi în continuare disponibil să coopereze, pe bază de re-
ciprocitate, cu MAI şi să ofere sprijinul necesar în realizarea 
angajamentelor asumate în domeniul refugiaţilor, azilului şi 
integrării străinilor.

Direcţia informare 
şi relaţii publice, MAI

L a scurt timp după intrarea în vigoare a modificări-
lor legii care protejează persoanele cu dizabilități, 

reacțiile din partea angajatorilor denotă nemulțumire. 
După cum v-am informat în numărul precedent al 

publicației noastre, legea prevede că, cel puţin cinci la sută 
din angajaţi trebuie să fie persoane cu dizabilităţi. Totodată, 
patronii trebuie să le creeze condiţii prielnice de activitate. 
Responsabilii de la Minis-
terul Muncii avertizează 
agenţii economici că vor 
fi sancţionaţi dacă nu vor 
respecta legea. Totodată, 
legea cere angajatorilor să 
asigure un regim flexibil 
de muncă oamenilor cu 
dizabilităţi. Prin urmare, 
ei trebuie să lucreze doar 
şase ore pe zi şi să bene-
ficieze de un concediu de 
două luni. Astfel, unii 
agenţi economici sînt ne-
mulţumiţi de noua lege 
care protejează oamenii 
cu dizabilități.

În acest context, Ale-
xandra Can, angajator, a 
menționat că, ,,aceste pre-
vederi pentru agenţii eco-
nomici nu sînt altceva decît respingătoare. Sînt numai impu-
neri, sînt cerinţe şi niciun avantaj pentru agenţii economici, 
ce trebuie să creeze locuri de muncă”. 

Sursa citată a mai subliniat că, muncitorii cu dificultăţi 
de auz şi vorbire, care lucrează la întreprinderea gestionată 
de ea, au fost iniţial instruiţi. ,,Ei vin fără cunoştinţe, noi aici 

pe loc îi învăţăm, ei obţin o pregătire”, a menţionat Elena 
Axionov, director tehnic.

Pe de altă parte, preşedintele Societăţii Invalizilor,          
Mihail Mărgineanu, spune că legea îi va ajuta mult pe oame-
nii cu dificultăţi să se încadreze în societate.

,,La construcţii, poate să fie inginer, poate să lucreze în bi-
rou, la calculator, în contabilitate. Agenţii economici – e clar 

lucru că nimănui nu-i este plăcut să 
aibă o persoană cu dizabilitate”, a 
spus Mihail Mărgineanu.

De menționat că, Codul contra-
venţional nu prevede, deocamdată, 
sancţiuni pentru încălcarea Legii 
cu privire la incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi. Oficialii 
de la Ministerul Muncii spun, însă, 
că vor face modificările necesare şi 
solicită agenţilor economici să fie 
toleranţi. 

,,De ce în unele ţări dezvoltate, 
ţări avansate, mecanismul funcţi-
onează şi nu a protestat nimeni, în 
Republica Moldova, iarăşi ceva 
moldovenesc. Este pur şi simplu o 
tragedie pentru noi că avem o astfel 
de abordare şi înţelegere”, a sublini-
at Valentina Buliga, ministrul Mun-
cii Protecţiei Sociale şi Familiei.

La rîndul său, preşedintele Confederaţiei Naţionale a 
Patronatelor din Moldova, Leonid Ciorescu, nu a comentat, 
deocamdată, noua lege. El a declarat că nu a studiat încă 
documentul. 

Precizăm că, în Republica Moldova sînt aproximativ  
180 000 de persoane cu dizabilităţi.

Angajatorii sînt nemulțumiți 
de legea care protejează persoanele 

cu dizabilităţi Şefa misiunii OSCE în  
Moldova se declară 

îngrijorată de violențele 
organizate în scopuri politice

Şefa misiunii OSCE în Republica Moldova, Jennifer 
Brush, se arată îngrijorată de „manifestațiile naţiona-

liste” care au avut loc în ultima perioadă pe teritoriul Republi-
cii Molodva. Declaraţia a fost lansată în cadrul unui interviu.

Potrivit sursei, soluționarea conflictului transnistrean este 
imposibilă fără democratizarea pe ambele părți ale Nistrului. 

„Noi urmărim cu atenţie cursul evenimentelor din Moldova şi 
Transnistria. Pot spune că sînt îngrijorată de manifestările de 
intoleranță în unele zone ale Moldovei. Atunci cînd am aflat 
că în Orhei a fost instalat un monument politic provocator și 
chiar naționalist, am fost îngrijorată. De asemenea, am fost 
neliniștită vizavi de ideea desfăşurării unui referendum la Băl-
ţi, precum şi de ultimele evenimente care au avut loc în această 
localitate. Condamn utilizarea violenței în scopuri politice”, a 
declarat Brush. 

În context, sursa nu a comentat interzicerea simboluri-
lor comuniste, dar speră că și Transnistria va urma cursul 
democrației ca și Chișinăul. „Sînt aici în calitate de diplomat 
şi reprezint OSCE. Dar atunci cînd văd secera şi ciocanul îmi 
amintesc imediat de comunism. În ţările europene au existat 
precedente atunci cînd au fost interzise aceste simboluri. De 
asemenea, eu sper că noua conducere de la Tiraspol are aspira-
ţii democratice”, a declarat şefa misiunii OSCE. 

Amintim că la 12 iulie, Parlamentul țării, cu 53 de voturi, a 
condamnat crimele regimului totalitar comunist. Pentru adop-
tarea acestei hotărîri s-au expus toate partidele reprezentante 
ale AIE – PL, PD și PLDM. Respectiv, fracțiunea PCRM, 
socialiștii lui Dodon și grupul deputaților neafiliați condus de 
Vadim Mișin, au fost împotrivă. După vot, comuniștii au pără-
sit sala de ședințe a Parlamentului. 
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Ministrul de Interne a 
mulţumit oaspeţi-

lor pentru vizită, accentuînd 
importanţa consolidării rela-
ţiilor în domeniul migraţiei, 
traficului de persoane, evi-
denţei migranţilor, precum şi 
a procedurilor de readmisie.

Şeful Misiunii OIM în 
Republica Moldova, An-
tonio Polosa, a 
ţinut să sublini-
eze că relaţiile 
de cooperare cu 
Ministerul Afa-
cerilor Interne au 
fost întotdeauna 
foarte importan-
te pentru OIM şi 
că acestea s-au 
m a t e r i a l i z a t , 
de-a lungul ul-
timilor ani, prin 
diverse proiecte 
implementate de 
Misiunea OIM 
pentru MAI, în 
special pentru Biroul Migra-
ţie şi Azil.

Ofiţerul de proiect pe do-
meniul Migraţie şi Dezvolta-
re din cadrul Misiunii OIM, 
Silas D.F. Rapold a făcut o 
scurtă descriere a proiectului 
numit ,,Extended Migration 
Profile”, care reprezintă nu 
doar o cerinţă europeană ce 
urmează a fi realizată în pro-
cesul de liberalizare a regi-
mului de vize, ci şi un instru-
ment deosebit de util pentru 
ţara noastră. 

Totodată, Silas D.F.         
Rapold a menţionat că exer-
ciţiul realizat în R. Moldova 
cu privire la profilul migraţi-
onal extins a fost apreciat pe 

Fenomenul migraţiei, pe agenda discuţiilor 
dintre ministrul de Interne şi reprezentanţii 

Misiunii OIM în Moldova
Fenomenul migraţiei în Republica Moldova  

– acesta a fost principalul subiect de discuţie pe 
agenda întrevederii dintre ministrul Afacerilor 
Interne, Dorin Recean, şi şeful Misiunii OIM în 
Republica Moldova, Antonio polosa, însoţit de 
coordonatorul naţional de program din cadrul 
Misiunii OIM, Simion Terzioglo, şi ofiţerul de 
proiect pe domeniul Migraţie şi Dezvoltare din 
cadrul Misiunii OIM, Silas D. F. Rapold.

plan internaţional ca fiind cel 
mai bun exerciţiu din regiu-
ne.

Ministrul de Interne al 
Moldovei s-a alăturat afirma-
ţiilor cu privire la importanţa 
instrumentului dat pentru Re-
publica Moldova, precizînd 
că acesta ajută atît la deter-
minarea situaţiei existente cu 

privire la fenomenul migraţi-
ei, cît şi a problemelor posi-
bile şi ulterioarelor activităţi 
ce ar putea fi realizate. Dorin 
Recean a solicitat asistenţa 
reprezentanţilor OIM pentru 
asigurarea unei prezentări a 
importanţei ,,Profilului Mi-
graţional Extins” către alte 
instituţii naţionale interesate.

Şeful Misiunii OIM în 
Republica Moldova a reite-
rat faptul că ,,Profilul Migra-
ţional Extins” este, într-o oa-
recare măsură, un potenţial 
pentru o recomandare a poli-
ticilor puternice unde nu doar 
Ministerul Afacerilor Interne 
este actorul-cheie, ci şi alte 
ministere, şi este necesară o 

coordonare a acţiunilor.
Coordonatorul naţional 

de program din cadrul Misi-
unii OIM, Simion Terzioglo, 
a făcut o scurtă prezentare a 
proiectelor implementate de 
Organizaţia Internaţională 
pentru Migrare  în Republi-
ca Moldova, punînd accent 
pe necesitatea de a asigura 
o consolidare continuă a ca-
pacităţilor instituţionale ale 
Biroului Migraţie şi Azil.

Oaspeţii şi-au exprimat 
încrederea că subiectul mi-
graţiei va fi unul prioritar pe 
agenda ministrului Afaceri-
lor Interne şi că, cooperarea 
dintre MAI şi Misiunea OIM 
se va consolida considerabil, 
inclusiv prin alte proiecte 

implementate în co-
mun.

De asemenea, 
oaspeţii au dat asi-
gurări că Ministerul 
Afacerilor Interne 
poate miza şi în vii-
tor pe suportul Misi-
unii OIM în domeni-
ile migraţiei, traficu-
lui de fiinţe umane. 
În aceeaşi ordine 
de idei, ministrul 
Recean a reiterat 
disponibilitatea de 
a aborda corect pri-
orităţile în domeniu, 

dar şi instrumentele oferite 
de Organizaţia Internaţională 
pentru Migrare .

Menţionăm că, Orga-
nizaţia Internaţională pen-
tru Migrare (OIM) a fost 
fondată în 1951şi este, în 
prezent, lider printre orga-
nizaţii interguvernamentale 
în domeniul migraţiei, des-
făşurîndu-şi activitatea în 
strîns parteneriat cu diferite 
organizaţii guvernamentale, 
interguvernamentale şi non-
guvernamentale. OIM ac-
tivează pentru promovarea 
cooperării internaţionale în 
rezolvarea problemelor le-
gate de migraţie, asistarea în 

căutarea soluţiilor practice 
pentru probleme de migraţie 
şi oferirea ajutorului umani-
tar migranţilor aflaţi în difi-
cultate, inclusiv refugiaţilor 
şi persoanelor supuse migra-
ţiei interne.

Misiunea Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migrare 
din Moldova a fost lansată în 
anul 2001. Oficial, Republica 
Moldova a devenit membru 
al OIM în anul 2003. Obiec-
tivul de bază al Misiunii OIM 
urmează principiul că, uma-
nismul şi migraţia reglemen-
tată reprezintă un beneficiu 
pentru migranţi şi pentru so-
cietate. Fiind printre primii 
în sfera migraţiei, Misiunea 
OIM Moldova împreună cu 
partenerii săi internaţionali 
activează pe următoarele di-
recţii:

- asistarea la întîmpinarea 
provocărilor curente, apărute 
în procesul de management 
al migraţiei;

- promovarea percepţiei 
corecte a problemelor de mi-
graţie şi a consecinţelor pozi-
tive şi negative ale acesteia;

- favorizarea dezvoltării 
sociale şi economice a ţării, 
prin intermediul migraţiei 
legale;

- susţinerea demnităţii 
umane şi a bunăstării mi-
granţilor, prin protecţia drep-
turilor acestora.

Unul dintre scopurile de 
bază ale OIM este oferirea ce-
lei mai recente şi exacte infor-
maţii despre migraţia legală 
fiecărui cetăţean moldovean, 
care deja a luat decizia de a 
pleca peste hotare. Aceasta 
include informaţie corectă şi 
actualizată despre posibilităţi-
le legale de angajare în cîmpul 
muncii şi studii peste hotare, 
viză şi alte documente nece-
sare, precum şi avertizarea 
despre riscurile şi pericolele 
traficului de fiinţe umane şi 
alţi factori-cheie importanţi.

lilia DUMINICA

Să nu mestece guma şi să nu 
aibă la ei mai mult de 100 de lei. 
Aşa trebuie să iasă la serviciu 

agenţii de circulaţie

Cum a şi promis a venit cu reforme. Noul şef al Poliției 
Rutiere, Serghei Diaconu, a introdus o dispoziţie, 

potrivit căreia, agenţilor de circulaţie li se interzic mai multe 
lucruri în timpul serviciului. Printre acestea se numără meste-
catul gumei sau deţinerea unei sume de bani mai mare de 100 
de lei. 

 Potrivit Dispoziţiei nr.22 din 10 august, agenţilor de cir-
culaţie li se interzice în timpul exercitării atribuţiilor de ser-
viciu:

  - stoparea neîntemeiată a vehiculelor în trafic, cu excepţia 
cazurilor prevazute de pct.39 din Regulamentul cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea activităţii  de supraveghere a trafi-
cului rutier, aprobat prin ordinul MAI nr.45 din 19.02.2010;

 - reţinerea vehiculelor stopate mai mult de 3 minute în 
cazurile ce nu necesită documentarea contravenţiei, precum 
şi pe un termen mai mare de 15 minute, în cazul întocmirii 
procesului-verbal contravenţional;

 - pretinderea sau primirea de la participanţii la trafic sau 
alte persoane, a banilor, bunurilor materiale ori altor recom-
pense;

 - purtarea discuţiilor cu contravenientul pe teme ce nu se 
referă la subiectul contravenţiei;

 - efectuarea convorbirilor telefonice în timpul serviciului 
cu abonaţi în alte scopuri, decît cele de serviciu;

 - deţinerea asupra sa sau în automobilul de serviciu a bani-
lor în sumă de peste 100 lei;

 - consumul de alcool în timpul serviciului, precum şi fu-
matul, servirea de produse alimentare ori a gumei de mestecat, 
cu excepţia repausului regulamentar, care va fi efectuat în afa-
ra zonei postului de patrulare.

Sezonul de vînătoare pentru păsări, raţe săl-
batice, vulpi şi iepuri de cîmp se deschide 

pe 18 august. În ajun, Societatea Vînătorilor şi Pes-
carilor din Moldova a stabi-
lit regulile şi termenii limită. 
Vînatul este gratuit, însă, se 
va plăti pentru împuşcarea 
fazanilor şi a prepeliţelor.

Porumbeii pot fi vînaţi 
pînă la data de 30 decembrie 
2012, raţele sălbatice şi lişi-
ţa pîna la 13 ianuarie 2013, 
prepeliţa pînă la 14 octom-
brie 2012, fazanii - începînd 
de la 3 octombrie pînă la 13 
ianuarie.  

Iepurii de cîmp pot fi 
vînaţi de la 2 decembrie 
pînă la 13 ianuarie, iar vulpea pînă la 1 mai.

Vînătoarea de mistreţi este permisă de la 18 no-
iembrie pînă la 30 decembrie.

Potrivit preşedintelui Societăţii Vînătorilor şi 

Pescarilor din Moldova, Oleg Ciocoi, un vînător 
are voie sa împuşte zilnic cel mult 15 porumbei, 5 
raţe, 20 de prepeliţe, un iepure şi un fazan. Vulpile 

pot fi vînate în cantităţi nelimitate.
,,Vînătorii au posibilitatea să vî-

neze gratis păsările de apă, iepurii de 
cîmp şi vulpile. Cea mai costisitoare 
plăcere este vînarea fazanilor. Per-
misiunea de a trage într-un fazan va 
costa vînătorul 100 de lei. O zi de 
vînare a prepeliţelor va costa 20 de  
lei”, a concretizat Ciocoi.

 Societatea Vînătorilor şi Pesca-
rilor din Moldova are peste 15 000 
de membri.  Intrarea este deschisă 
pentru orice persoană care a depăşit 
vîrsta de 18 ani, care achită 2000 de  
lei la început şi o taxă anuală de 100 

de lei.  
De asemenea, membrii trebuie să lucreze 10 

zile pe an pentru îmbunătăţirea terenurilor de vînă-
toare sau să achite despăgubiri de 400 de lei. 

M inistrul Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare, Vasile 

Bumacov a prezentat publicului, în 
cadrul unei conferinţe de presă de la 
începutul săptămînii, Proiectul de 
lege cu privire la impozitul unic în 
agricultură. Potrivit ministrului, pro-
ducătorii agricoli vor achita impozitul 
agricol, ce urmează să fie introdus de 
la 1 ianuarie 2013, în funcţie de bo-
nitatea unui hectar de teren agricol şi 
rentabilitatea culturilor agricole.

Ministrul a specificat că, pentru 
produsele cerealiere, cota de impozi-
tare va constitui 3 lei pentru 1 grad la 
hectar, pentru plantaţiile de sfeclă de 
zahăr şi de floarea soarelui - 3,5 lei 
pentru 1 grad/ha şi pentru plantaţiile 
multianuale - 4 lei pentru 1  grad/ha. 
Impozitul va fi perceput de la pro-

ducătorii agricoli – persoane fizice 
şi juridice, cota venitului cărora, din 
comercializarea producţiei, constituie 
peste 90 la sută.

Bumacov a declarat că noul impo-
zit nu va depăşi ca mărime impozitele 
şi taxele percepute în prezent de la 
producătorii agricoli. Impozitul agri-
col urmează să simplifice mecanismul 
de impozitare, prin substituirea celor 
şase impozite şi taxe în vigoare, şi 
anume, impozitul funciar, impozitul 
pe bunuri imobiliare, impozitul pe ve-
nit, taxa rutieră, taxa pentru apă şi taxa 
locală.

Impozitul agricol urmează să fie 
achitat anual, în 2 tranşe, în două părţi 
egale – la 30 septembrie şi la 31 de-
cembrie.

Impozit nou pentru 
agricultori, începînd cu 2013

În Moldova se dă startul 
sezonului de vînătoare 

Ghiozdanele elevilor din 
clasa I sînt prea grele. 

Copiii se pot îmbolnăvi

G hiozdanul unui copil de 7 ani, care merge pentru pri-
ma dată la şcoală, trebuie să nu cîntărească mai mult 

de un kilogram.
„Dacă se depăşeşte norma de 

greutate, se pune în pericol să-
nătatea copiilor, aceştia riscînd 
afecţiuni la sistemul locomotor. 
Se recomandă ca ghiozdanele să 
fie duse în mîini şi să nu fie în-
cărcate cu manuale multe şi ca-
iete”, a declarat Trofim Ostalep, 
şeful Secţiei sănătatea copiilor şi 
a tinerilor de la Centrul Naţional 
de Sănătate Publică. 

O carte pentru elevii din clasele primare cîntăreşte 108 
grame, o carte pentru gimnaziu - 144 grame şi o carte pentru 
liceeni - 200 grame.
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Simplificările care vor fi 
acordate agenţilor credibili 

vizează în special posibilitatea tra-
versării frontierei vamale în regim 
prioritar şi reducerea numărului de 
controale fizice şi documentare în 
raport cu ceilalţi agenţi economici 
(coridorul verde 
de vămuire).

Prin lan-
sarea  proiec-
tului-pilot se 
urmăreşte redu-
cerea costului şi 
timpului aferent 
tranzacţiilor de 
import/export, 
şi implementa-
rea instrumen-
telor moderne 
de administrare 
a riscurilor în 
vamă.

Potrivit reprezentanţilor Servi-
ciului Vamal, prima companie care 
va beneficia de această facilitare 
este rezidentul Zonei economice li-

Facilităţi la trecerea frontierei 
pentru agenţii economici care respectă 

legislaţia vamală
Agenţii economici care respectă legislaţia vamală vor 

beneficia de facilităţi la traversarea frontierei prin postul 
vamal Sculeni. Este vroba despre un proiect-pilot lansat, 
recent, de Serviciul Vamal, ce urmăreşte fluidizarea trafi-
cului de mărfuri.

bere Bălţi, uzina de producere a pie-
selor de schimb şi a echipamentului 
electric pentru automobile „Draexl-
maier Automotive” .

De menţionat că procedurile 
simplificate de vămuire sînt imple-
mentate de Serviciul Vamal din anul 

2010, însă pentru a extinde aria de 
aplicabilitate a facilităţilor vamale, 
în anul curent au fost elaborate noi 
reguli şi proceduri, care vor permite 
agenţilor economici de încredere să 

beneficieze la maximum de facilită-
ţile şi de niveluri reduse de controa-
le vamale.

Condiţiile şi angajamentele pe 
care trebuie să şi le asume agenţii 
economici pentru a beneficia de fa-
cilităţile vamale constau în respecta-
rea strictă a legislaţiei vamale, achi-
tarea benevolă şi integrală a taxelor 
şi impozitelor vamale şi respectarea 
cerinţelor de securitate a traficului 
internaţional de mărfuri. 

Reprezentanţii Serviciului Va-
mal susţin că toate aceste măsuri 

vor asigura fluidizarea 
traficului internaţional 
de mărfuri, contribuind, 
astfel, la dezvoltarea eco-
nomică şi atragerea inves-
tiţiilor străine.

De menţionat că, ne-
cesitatea fluidizării im-
portului/exportului măr-
furilor la frontieră a fost 
evidenţiată în cadrul vizi-
tei recente a prim-minis-
trului Vlad Filat în Zona 
economică liberă Bălţi, 
în cadrul căreia, au fost 

reiterate obiectivele şi priorităţile 
în domeniul administrării vamale şi 
fiscale .

lilia DUMINICA

Oamenii legii au depistat mai 
multe cazuri în care agenţii 

economici, schimbînd destinaţia fi-
nală a activelor materiale importate 
pe teritoriul Republicii Moldova 
Moldova (care presupunea obliga-
ţia de a le include în capitalul social 
al întreprinderii), le-au înstrăinat al-
tor persoane fără achitarea drepturi-
lor de import în mărimea scutirii de 
care au beneficiat.

Suma totală a plăţilor vamale 
neîncasate la buget se estimează la 
circa 3 milioane 900 mii lei. Drept 
urmare, procurorii au dispus efec-
tuarea unui control în conformitate 
cu prevederile art.274 Cod de pro-
cedură penală, în vederea stabilirii 
prezenţei sau lipsei elementelor in-
fracţiunii.

Totodată, procurorii au consta-

Plăţi vamale de circa 4 000 000 de lei, 
neîncasate la bugetul de stat

procuratura Generală în comun cu procuraturile te-
ritoriale a verificat cum se respectă legislaţia la aplicarea 
scutirilor de taxă vamală şi taxă pe valoare adăugată pen-
tru importul activelor materiale destinate includerii în ca-
pitalul statutar al întreprinderilor.

tat şi unele deficienţe în activitatea 
instituţiilor abilitate, cu privire la 
organizarea procesului de exercita-
re a supravegherii vamale în confor-
mitate cu art.35 Cod 
vamal. Articolul dat 
stabileşte că în cazul 
în care mărfurile sînt 
puse în liberă circu-
laţie cu acordarea de 
facilităţi fiscale şi 
vamale pe motivul 
destinaţiei lor finale, 
acestea rămîn sub 
supraveghere vama-
lă, iar neîndeplinirea 
acestor prevederi se soldează cu 
neasigurarea perceperii plăţilor va-
male în mărime deplină în cazuri si-
milare celor menţionate anterior.

De asemenea, s-a constatat că la 

importul activelor materiale desti-
nate includerii în capitalul social nu 
se asigură verificarea provenienţei 
sursei de majorare a capitalului so-
cial care, potrivit legii, poate fi doar 
profitul net al societăţii sau mijloa-
cele capitalului de rezervă.

Procuratura Generală a sesizat 
Ministerul Finanţelor şi Camera În-
registrării de Stat, solicitîndu-le să 

colaboreze şi să implementeze me-
canisme eficiente de asigurare a res-
pectării legislaţiei la acest capitol.

lilia DUMINICA

Î n municipiul Chişinău va fi 
redus consumul de energie 

şi emisiile de dioxid de carbon cu 
cel puţin 20% pînă în anul 2020 
faţă de anul 2010.  Grupul de lucru 
implicat în Proiectul european de 
eficienţă energetică a stabilit ca an 
de referinţă anul 2010, avînd în ve-
dere accesibilitatea datelor privind 
consumul de energie şi emisiile de 
CO2, necesare pentru realizarea 
Planului de Acţiune pentru Energie 
Durabilă (PAED).

PAED reprezintă un document 
care, pe baza unei analize detaliate 
a activităților generatoare de emisii 
poluante, definește acțiunile ce vor 
fi întreprinse în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite, respectiv, a 
obiectivului general de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon cu 
20% pînă în anul 2020. La elabora-
rea PAED, o condiţie prioritară este 
întocmirea inventarului de bază al 
emisiilor (Baseline Emission In-
ventory - BEI).

În acest context, Primăria muni-
cipiului Chişinău, în colaborare cu 
IDIS „Viitorul” a selectat 4 experţi 
naţionali şi unul internaţional, care 
vor calcula:

- consumul final de energie elec-
trică;

- consumul final de gaz natural 
şi păcură;

- consumul final de gaz lichid, 
benzină şi motorină;

-  potenţialul surselor regenera-
bile de energie

În final, în funcţie de sectorul 
examinat, experţii vor elabora mă-
suri concrete şi un plan de acţiuni 
pentru reducerea emisiilor de CO2  
pentru anii 2012-2020.

În cadrul PAED pentru munici-
piul Chişinău, sectoarele acoperite 
de BEI sînt clasificate astfel:

1. clădiri, echipamente/instala-
ţii şi industrii (municipale, terţiare/
nemunicipale, rezidenţiale);

2. transport (parcul municipal, 
transportul public, transportul pri-
vat şi comercial);

3. iluminatul public;
4. cogenerarea de căldură şi 

electricitatea (CET-urile, Termo-
com);

5. producţia de energie regene-
rabilă.

La realizarea inventarului BEI 

şi al PAED se va exclude sectorul 
industrial, deoarece autorităţile 
locale nu au pîrghii de influenţă a 
consumurilor de energie din acest 
sector. 

Pentru selectarea factorilor de 
emisie se va opta pentru abordarea 
IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change – Grupul inter-
guvernamental de experţi privind 
schimbările climatice), care acope-
ră toate emisiile de CO2 generate 
ca urmare a consumului de energie 
pe teritoriul municipiului Chişinău.

Rezultatele intermediare, rea-
lizate de experţi, vor fi raportate, 
lunar, la şedinţele de lucru comune 
a grupului de lucru, instituit de Pri-
măria municipiului Chişinău, staf-
ful proiectului şi IDIS „Viitorul”.

Amintim că, în acţiunile Pri-
măriei municipiului Chişinău de a 
sprijini prioritatea majoră a Uniu-
nii Europene – sursele de energie 
regenerabilă –  la 29 Noiembrie 
2011, Primăria a aderat la Conven-
ţia Primarilor. Prioritatea esenţială 
a semnatarilor convenţiei este de a 
elabora PAED, un document care 
urmează a fi elaborat în termen de 
un an de la data semnării pactului 
şi care prevede inventarierea, mo-
nitorizarea şi reducerea consumu-
rilor de energie şi a emisiilor de 
dioxid de carbon cu cel puţin 20% 
pînă în anul 2020 faţă de anul 2010, 
stabilit ca an de referinţă. 

Proiectul se înscrie în cadrul 
parteneriatului dintre Primăria mu-
nicipiului Chişinău și IDIS „Viito-
rul” și se desfășoară cu sprijinul fi-
nanciar al Comisiei Europene, prin 
intermediul programului CIUDAD 
(Cooperare pentru Dezvoltare Ur-
bană și Dialog). Activităţile lui sînt 
similare în ambele municipalități: 
Chișinău  și Sevastopol, oferind 
beneficii concrete celor peste            
750 000 de locuitori ai Chișinăului  
și 379 200 de locuitori ai munici-
piului Sevastopol. 

Amintim că, alături de Primăria 
municipiului Chişinău şi IDIS „Vi-
itorul”, parteneri sînt ICLEI Euro-
pean Secretariat GmbH, Uniunea 
Municipalităţilor din Regiunea 
Marmara, Turcia şi Comitetul Re-
gional de Monitorizare Ecologică 
din Sevastopol.

IDIS ,,Viitorul”

U n grup de şapte tineri pom-
pieri-salvatori, selectat şi 

instruit de către Serviciului Protec-
ţiei Civile şi Situaţiilor Excepţiona-
le, participă la primul Campionat 
internaţional al tinerilor     pompi-
eri-salvatori, cu genericul „Şcoala 
securităţii”. Campionatul se desfă-
şoară în perioada 15-22 august, în 
oraşul Zvenigorod, Federaţia Rusă, 
cu participarea echipelor de tineri 
din mai multe ţări.

În cadrul campionatului vor fi 
desfăşurate mai multe concursuri, 
iar echipele vor avea posibilitatea 
să-și demonstreze cunoştinţele te-
oretice, dar şi deprinderile practice, 
din domeniul bazelor securităţii 

vieţii. Campionatul constituie o 
oportunitate pentru tînăra generaţie 
de a-şi extinde orizonturile în sfera 
securităţii vieţii, iar cooperarea cu 
alte echipe are drept scop populari-
zarea principiilor unei vieţi sigure, 
formarea deprinderilor de evitare şi 
acţionare în caz de situaţii excepţi-
onale.

Tinerii pompieri-salvatori din 
Moldova au participat timp de mai 
mulţi ani la Campionatul internaţi-
onal al tinerilor pompieri-salvatori, 
organizat în Republica Belarus, de 
unde s-au întors cu premii. În acest 
an, invitaţia a venit din partea Mi-
nisterului Situaţiilor Excepţionale al 
Federaţiei Ruse.

E ste binecunoscut faptul că premierul Vlad Filat 
alege cu grijă cadourile pentru liderii din străi-

nătate cu care se întîlneşte.
Dacă e să facem o trecere în revistă a cadourilor dă-

ruite de premier personalităţilor marcante, constatăm 
că cel mai frecvent, Vlad Filat a oferit vinuri şi divinuri 
de colecţie, dar şi articole de manufactură.

Astfel, în cadrul vizitei întreprinse în SUA, Secre-
tarul de Stat al SUA, Hillary Clinton, a primit de la 
Vlad Filat o faţă de masă lucrată manual, iar Joe Biden, 
vicepreşedintele SUA, care a vizitat Moldova în martie 
2011 – un covor tradiţional moldovenesc şi o vază. Tot 
un covor a primit şi ex-preşedintele Băncii Mondiale, 
Robert Zoellick, care a vizitat Moldova în vara anului 
trecut, acesta fiind pasionat de lucruri confecţionate 

manual.
Mai multe personalităţi marcante din întreaga lume 

au primit de la Vlad Filat, drept cadouri, tablouri ale 
pictorilor moldoveni, monede comemorative etc.

Despre Angela Merkel se ştie că nu prea acceptă 
cadouri – o face doar uneori cu titlu de excepţie. Res-
ponsabili din cadrul Cabinetului premierului au refuzat 
să  spună ce cadou pregăteşte Vlad Filat pentru Angela 
Merkel, dar au sugerat că va fi ceva în stil tradiţional, 
care să simbolizeze ţara noastră.

Conform regulilor de protocol, dacă Vlad Filat îi va 
oferi cadouri Angelei Merkel, cancelarul, la fel, va tre-
bui să-i dăruiască ceva premierului. Urmează să aflăm 
ulterior cu ce vor încerca să se surprindă reciproc cei 
doi oficiali.

Tinerii pompieri-salvatori din 
Moldova participă la un concurs 

internaţional 

planul de Acţiune pentru 
Energie Durabilă este în plină 

desfăşurare

Ce cadou va primi Angela Merkel de la Vlad Filat? 
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Articolul 82 din Codul fa-
miliei prevede că soţii îşi da-
torează întreţinerea materială 
reciprocă. În cazul refuzului 
de a acorda întreţinere şi dacă 
între soţi nu există un contract 
privind plata pensiei de între-
ţinere, dreptul de a porni o ac-
ţiune în instanţa judecătoreas-
că privind încasarea acesteia 
de la celălalt soţ îl au: 

a) soţul inapt de muncă 
(care a atins vîrsta de pensio-
nare sau este invalid de gradul 
I, II sau III) şi care necesită 
sprijin material; 

b) soţia în timpul gravidi-
tăţii; 

c) soţul care îngrijeşte 
copilul comun timp de 3 ani 
după naşterea acestuia; 

d) soţul care îngrijeşte 
pînă la vîrsta de 18 ani un 
copil comun invalid sau care 
îngrijeşte un copil comun in-
valid de gradul I din copilă-
rie, dacă acest soţ nu lucrează 
şi copilul necesită îngrijire. 
Pensia de întreţinere se plă-
teşte persoanelor enumerate 
numai în cazul cînd acestea 
nu au un venit propriu sufi-
cient, iar soţul care datorează 
întreţinere are posibilitatea de 
a o plăti. 

Potrivit art. 83 din acelaşi 
cod, dreptul de a pretinde în-
treţinere de la fostul soţ pe 
cale judecătorească îl are: 

a) fosta soţie în timpul 
gravidităţii; 

b) fostul soţ, care necesi-
tă sprijin material, ocupat cu 
îngrijirea copilului comun 
timp de 3 ani după naşterea 
acestuia; 

c) fostul soţ, care necesită 
sprijin material, ocupat cu în-
grijirea copilului comun inva-
lid pînă la vîrsta de 18 ani sau 
a copilului comun invalid de 
gradul I din copilărie; 

d) fostul soţ, care necesită 
sprijin material, devenit inapt 
de muncă în timpul căsătoriei 
sau timp de un an după desfa-
cerea acesteia; 

e) fostul soţ care necesită 
sprijin material şi a atins vîr-
sta de pensionare, în termen 
de cel mult 5 ani din momen-
tul desfacerii căsătoriei, dacă 
soţii au fost căsătoriţi cel pu-
ţin 15 ani. 

Pentru a-l acţiona pe fos-
tul soţ în judecată, ca acesta 
să vă plătească pensie de în-
treţinere trebuie să ţineţi cont 
de prevederile  legale menţi-
onate.  

Educaţie juridică

? Sînt divorţată.  Vreau să ştiu dacă pot să-l acţi-
onez în judecată pe fostul soţ, ca acesta să fie obli-
gat să mă întreţină, pentru faptul că invaliditatea 
a survenit  în timpul căsătoriei, din cauza unor 
acţiuni ilegale ale acestuia. 

Victoria Roșca, 
r-n Orhei

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs, trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREpTUl
Numele, prenumele:

Adresa:

(august 2012,  nr. 31(434)

&

Munca prin cumul 
reprezintă înde-

plinirea de către salariat, pe 
lîngă munca de bază, a unei 
alte munci, permanente sau 
temporare, în afara orelor 
de program, în temeiul unui 

contract individual de mun-
că distinct. Contractele indi-
viduale de muncă prin cumul 
pot fi încheiate cu unul sau 
mai mulţi angajatori, dacă 
aceasta nu contravine legis-
laţiei în vigoare. Munca prin 
cumul poate fi prestată atît 
în cadrul aceleiaşi unităţi, 
cît şi în alte unităţi. Pentru 
încheierea contractului indi-
vidual de muncă prin cumul 
nu se cere consimţămîntul 
angajatorului de la locul de 
muncă de bază. În contractul 
individual de muncă se va 
indica, în mod obligatoriu, 
că munca respectivă se pre-
stează prin cumul. Salariaţii 
angajaţi prin cumul benefi-
ciază de aceleaşi drepturi şi 

garanţii ca şi ceilalţi salariaţi 
din unitatea respectivă. 

Particularităţile muncii 
prin cumul pentru unele ca-
tegorii de salariaţi (muncitori, 
cadre didactice, personal me-
dico-sanitar şi farmaceutic, 

personal din sfera cercetare-
dezvoltare, salariaţi din cultu-
ră, artă, sport etc.) se stabilesc 
de Guvern, după consultarea 
patronatelor şi sindicatelor. 
Angajatorii, de comun acord 
cu reprezentanţii salariaţilor, 
pot prevedea anumite restric-
ţii la prestarea muncii prin cu-
mul numai pentru salariaţii cu 
anumite profesii, specialităţi 
şi funcţii, cu condiţii şi regim 
de muncă deosebite, a căror 
muncă prin cumul ar putea 
pune în pericol sănătatea sau 
securitatea procesului de pro-
ducţie.

 Persoana care se anga-
jează prin cumul la o altă 
unitate este obligată să pre-
zinte angajatorului buletinul 

de identitate sau un alt act 
de identitate.  La angajarea 
prin cumul într-o funcţie sau 
profesie care necesită cunoş-
tinţe speciale, angajatorul 
are dreptul să solicite de la 
persoana respectivă prezen-

tarea diplomei sau a altui 
document ce atestă studiile 
ori pregătirea profesională, 
iar la angajarea la lucrări cu 
condiţii de muncă grele, vă-
tămătoare şi/sau periculoase 

–  şi a certificatului medical.    
Durata concretă a tim-

pului de muncă şi a timpului 
de odihnă la locul de mun-
că prin cumul se stabileşte 
în contractul individual de 
muncă, ţinîndu-se cont de 
prevederile Codului muncii 
(titlul IV) şi ale altor acte 
normative. Salariaţii care 
prestează muncă prin cumul 
beneficiază de un concediu 
de odihnă anual, plătit con-
form funcţiei sau specialită-
ţii cumulate, care se acordă 

concomitent cu concediul de 
odihnă anual de la locul de 
muncă de bază. Concediul 
pentru munca prin cumul se 
acordă conform duratei stabi-
lite pentru funcţia sau specia-
litatea respectivă la unitate, 

indiferent de durata conce-
diului la locul de muncă de 
bază. Salariatul beneficiază 
de un concediu suplimentar 
neplătit în cazul în care du-
rata concediului la locul de 
muncă prin cumul este mai 
mică decît cea de la locul 
de muncă de bază. Plata 
indemnizaţiei de concediu 
sau a compensaţiei pentru 
concediul nefolosit se efec-
tuează pornindu-se de la sa-
lariul mediu pentru funcţia 
sau specialitatea cumulată, 
determinat în modul stabi-
lit de Guvern.     

Pe lîngă temeiurile ge-
nerale de încetare a contrac-
tului individual de muncă, 
contractul încheiat cu sala-
riatul care prestează muncă 
prin cumul poate înceta 
şi în cazul încheierii unui 

contract individual de mun-
că cu o altă persoană care va 
exercita profesia, speciali-
tatea sau funcţia respectivă 
ca profesie, specialitate sau 
funcţie de bază.

La desfacerea contractu-
lui individual de muncă cu 
salariatul angajat prin cumul, 
în legătură cu lichidarea uni-
tăţii, cu reducerea numărului 
sau a statelor de personal sau 
în cazul încheierii unui con-
tract individual de muncă cu 
o altă persoană care va exer-
cita profesia (funcţia) respec-
tivă ca profesie (funcţie) de 
bază, acestuia i se plăteşte 
o indemnizaţie de eliberare 
din serviciu în mărimea sala-
riului său mediu lunar.

Munca prin cumul

R eprezentanţi ai primăriilor din R. Moldova au par-
ticipat, marți, la Atelierul de inițiere în guverna-

re   electronică, organizat de Centrul de Guvernare Electroni-
că (CGE), în parteneriat cu Agenţia SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID), în cadrul Proiectulului de Susţinere 
a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP).

Cei 26 de participanţi la eveniment au aflat despre realiză-
rile autorităților publice centrale în procesul de modernizare 
tehnologică a guvernării. Reprezentanţii CGE au vorbit des-
pre direcțiile guvernării electronice, au prezentat prioritățile 
instituției și planurile de viitor. 

Directorul executiv al Centrului de Guvernare Electroni-
că, Stela Mocan, a menționat  importanţa tehnologiilor infor-
maţionale în comunicarea cu cetățenii și în munca de zi cu zi 
a reprezentanților autorităților locale.

„Vrem să vedeţi care sînt iniţiativele realizate, la nivel cen-
tral, pe care le puteţi prelua şi aplica în localităţile dumnea-
voastră. Sînt platforme, servicii, portaluri. Nu aveţi nevoie 
să faceţi adiţional investiţii, nu aveţi nevoie de un calculator 
performant sau de specialiști înalt calificați în IT. În prezent, 
tehnologiile au avansat atît de mult, încît este posibil de la 
distanță să acoperim anumite goluri pe care le avem la nivel 
local”, a afirmat Stela Mocan. 

În cadrul Atelierului de inițiere în guvernarea electronică 
a fost prezentată și istoria de succes a comunei Vărzăreşti, 
raionul Nisporeni. Primarul localităţii, Ion Crudu a povestit 
despre cum a reuşit să ,,aducă”  primăria online. Susținuți de 
dezvoltatorii privați, reprezentanţii instituţiei publice au cre-
at aplicații și hărți electronice care îi ajută să monitorizeze 

mai eficient problemele comunei.
„Ideea a apărut în urma dificultăților cu care m-am con-

fruntat”, explică primarul. „Fiind exponent al generaţiei tine-
re, folosind noile tehnologii și mijloace de comunicare, am 
zis că Primăria Vărzărești trebuie să fie prezentă online și să 
aplice în practică ideile inovatoare.

Însă, înainte de a crea site-ul oficial al Primariei, prima-
rul Ion Crudu ţinea legătura cu oamenii din Vărzăreşti prin 
intermediul reţelelor de socializare, unde locuitorii comu-
nei, care erau plecaţi peste hotare, îi puteau adresa întrebări. 

„Astfel, spune Ion Crudu, oamenii erau mulţumiţi că nu au fă-
cut un drum din Italia în Moldova pentru a afla răspunsul la 
o întrebare. Acum multe  probleme pot fi rezolvate printr-o 
cerere depusă online. Prin asta se explică importanţa Interne-
tului şi a mijloacelor de comunicare în viaţa omului. Nu mai 
este nevoie ca cetățenii să facă cozi prin holurile Primăriei 
pentru ași rezolva problemele”, susține primarul comunei 
Vărzăreşti.

Vadim Lelic, primar de Telenești consideră că noile teh-
nologii informaționale vor ușura comunicarea și relațiile au-
torităţilor locale cu cetățenii. Echipa administraţiei publice 
locale din Teleneşti este una tînără. Astfel, sîntem cea mai 
activă localitate în cadrul platformei Registrul actelor loca-
le.

Potrivit lui Tudor Plăcintă, specialit IT în cadrul Primă-
riei Sîngerei, noile tehnologii facilitează munca tuturor și ac-
cesul la informație. ,,Sîntem actualmente în proces de plasare 
online a deciziilor locale pe site-ul Registrului actelor locale. 
Avînd aceste decizii pe site, precum și alte aplicații, populația 

Scrie o petiţie online şi problemele îţi vor fi soluţionate

nu va trebui să vină la Primărie să semnaleze problemele, ci 
va fi suficient să scrie direct pe site sau pe facebook”.

„Fiind la primul mandat, mi-am stabilit drept scop să eli-
min birocraţia şi corupţia care există practic în orice primărie. 
Participarea la atelier mă va ajuta să rezolv multe lucruri”, 
spune Valentina Casian, primar din  Străşeni. 

Participanţii la eveniment s-au arătat interesaţi de mo-
dul în care pot plasa online datele  pe care le deţin primări-
ile, cum pot  folosi diverse aplicații inovatoare și cum pot 
prelua practicile de guvernare electronică, aplicate în cadrul 
autorităților publice centrale. 
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Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Stancu Vasile, pentru data de 14 septembrie 2012, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) unde va avea 
loc examinrea cauzei civile la acţiunea Primăriei municipiului 
Chişinău privind recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul lo-
cativ.

Judecător  E. palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Panov Veaceslav, a.n. 25.04.1966, cu ultimul domiciliu: r-n 
Grigoriopol, satul Hlinaia, str. Lenin nr. 34, pentru data de 27 
septembrie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 55) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinrea 
cauzei civile la cererea cet. Ispir Anfisa privind desfacerea că-
sătoriei.

Judecător  Maria Avornic
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Duostar”, pentru data de 3 septembrie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 
2, bir. 618) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎS 
,,CNVV Chişinău” privind recuperarea prejudiciului.

Judecător  S. lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Mihaila       
Veaceslav şi Mihaila Nina, pentru data de 15 octombrie 2012, 
ora 9.10, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) 
în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-3661/2012, la cererea 
ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind exercitarea dreptului de 
gaj.

Judecător                                          Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Condrea Vasile, pentru data de 10 octombrie 2012, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile privind pierderea dreptului la spaţiul 
locativ. 

Judecător   E. Cobzac

Citaţii în judecată www
Judecătoria Rîşcani solicită prezentarea reprezentantului 

,,Agrocom-Spic” SRL, cu sediul: or. Rîşcani, str. Ştefan cel 
Mare nr. 3, pentru data de 4 septembrie 2012, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (or. Rîşcani, str. 31 August 1989, nr. 9) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎM ,,Sudzuker-
Moldova” SA privind încasarea sumei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător                      Andrian Ciobanu 
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Său Mariana, 
pentru data de 6 septembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (or. Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 4) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-363/2012 la cererea lui Ciobanu Artur 
privind desfacerea căsătoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa părţii absente. 

Judecător   Ira polişciuc
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Ciobanu        
Lidia, pentru data de 6 septembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (or. Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 4) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-365/2012 la cererea lui Ciobanu 
Ştefan privind desfacerea căsătoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa părţii absente. 

Judecător   Ira polişciuc
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Kamal Abbes, 
pentru data de 6 septembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (or. Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 4) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-362/2012 la cererea cet. Lisevici        
Natalia privind desfacerea căsătoriei şi determinarea domici-
liului copiilor minori.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa părţii absente. 

Judecător   Ira polişciuc

 www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al 

RM, solicită REPETAT prezentarea cet. Maristan (Uncu) 
Ludmila, pentru data 27 septembrie 2012, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea înaintată de Maristan Ion 
privind încasarea pensiei de întreţinere.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza 
va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  V. Negruţa
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Ideal X Group” SRL, pentru data de 7 septem-
brie 2012, ora 9.50, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 37) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinrea cauzei 
civile la acţiunea  ÎM ,,Rompetrol Moldova” SA privind recu-
perarea prejudiciului.

Judecător         Ion Ţurcan
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Arhirii Nicolae Vasilii, locuitor 
al or. Bălţi, str. Conev nr. 3/42, pentru data de 29 august 2012, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 31 August 
1989, nr. 7, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Gruşca Svetlana Nicolae privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător        Vitalie Jporojan

ANUNŢ
Prin prezenta, executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, 

deţinînd dosarul de executare nr. 056-349/12, intentat întru exe-
cutarea documentului executoriu nr. 2-4421/11, emis de Jude-
cătoria Botanica mun. Chişinău la data de 01.08.2012 privind 
instalarea lui Dragomir Victor în ½ din magazinul cu sediul: 
mun. Chişinău, str. Independenţei nr. 4/3, cu suprafaţa totală de 
97,8 metri pătraţi, cu nr. cadastral - 0100102.123.01, amplasat 
pe o suprafaţă de 0,046 ha., cu nr. cadastral - 0100102.123, 
citează, pentru data de 28 august 2012, ora 9.30, debitorul SRL 
„Spicuşor-P”, c/f - 1004600000737, pentru a face cunoştinţă 
cu materialele dosarului nominalizat.

Executor judecătoresc          Anatolie Bănărescu 

ANUNŢ
Primarul satului Maşcăuţi, Criuleni, anunţă concurs pen-

tru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef la Pri-
măria Maşcăuţi. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare 
a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul 
primăriei şi pe pagina web: www.mascauti.md. 

primar  Valeriu Carțîn

ÎN  ATENŢIA  CITITORIlOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei 
de plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREpTUl”

P reţul gazului importat de Repu-
blica Moldova de la ,,Gazprom” 

a crescut cu 2%, la 389,8 USD pe mia 
de metri cubi, în trimestrul doi din 
2012, faţă de trimestrul precedent, po-
trivit informaţiilor furnizate de concer-
nul rus ,,Gazprom”. În primul trimestru 
din 2011, preţul gazului importat de 
Republica Moldova a constituit 288,71 
USD pe mia de metri cubi, în trimes-
trul doi - 316,71 USD, iar ultimele două 
trimestre - 361,17 USD şi respectiv, 
395,75 USD pe mia de metri cubi. 

Potrivit estimărilor, concernul rus 
,,Gazprom” intenţionează să furnizeze 
Republicii Moldova în perioada 2012-
2014 un volum de gaze de 10,4 miliar-

de metri cubi în sumă de 3,9 miliarde 
USD. Iar în ceea ce priveşte volumul 
gazului exportat în statele din UE, gi-
gantul gazier rus planifică să tranziteze 
pe teritoriul Republicii Moldova 70 mi-
liarde metri cubi de gaz, taxa de tranzit 
ridicîndu-se la un total de 172 milioane 
USD.

Republica Moldova, deocamdată, 
nu a reuşit să semneze un nou contract 
cu ,,Gazprom” după expirarea prece-
dentului la sfîrşitul anului trecut, care 
a fost prelungit pînă la 31 martie 2012, 
iar ulterior, pentru încă un trimestru. 

,,Gazprom” a întrerupt negocierile cu 
Republica Moldova după ce autorităţi-
le şi-au anunţat intenţia de a adera la 

Pachetul energetic trei al UE ce vizează 
inclusiv divizarea companiilor energe-
tice, inclusiv din domeniul gazului, în 
una de distribuţie şi alta de transport.

Premierul Vlad Filat a declarat, 
acum cîteva zile, că în urma vizitei 
pe care o va întreprinde la Moscova, 
la întîlnirea cu omologul său Dmitrii 
Medvedev, va discuta despre necesi-
tatea semnării contractului cu ,,Gaz-
prom” pînă la sfîrșitul anului. „Avem 
cea de-a treia prelungire de contract 

– o dată a fost pe trei luni, repetat pe 
trei luni și acum sîntem în prelungiri, 
pînă la sfîrșitul anului. Pentru acest 
obiectiv muncim”, a precizat Vlad 
Filat. 

Cifre alarmante: preţul gazului importat de Republica Moldova 
a crescut cu 2%, la 389,8 USD pe mia de metri cubi, 

în trimestrul doi

Șoferii cu numere străine, 
obligați să înmatriculeze sau să 

scoată autoturismele 
de pe teritoriul țării

Șoferii cu numere străine pot înmatricula autoturismele, 
indiferent de vechimea lor, pînă la 31 octombrie curent.

În caz contrar, aceștia vor fi obligați să-și scoată autoturis-
mul de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor ofici-
ale, numărul acestora a depășit 50 000.

Pentru a descuraja acest fenomen inechitabil în Republi-
ca Moldova, a fost adoptată o nouă lege care prevede că toți 
cetățenii care circulă cu un autoturism cu numere de înmatri-
culare străine sînt obligați să-l înscrie și să achite accizul de 
rînd cu ceilalți șoferi din Moldova. Legea menționată a fost 
publicată deja în Monitorul Oficial pe 27 iulie.

De asemenea, potrivit unui comunicat al Ministerului 
Finanțelor, cotele accizelor au rămas aceleași ca și pentru pro-
prietarii care au înmatriculat deja autoturismele. 

primele rezultate ale 
liberalizării spaţiului aviatic: 

ieftiniri de bilete de pînă la 150%
Premierul Vlad Filat este mulţumit de rezultatele înregistrate 

pînă acum de Guvern în domeniul liberalizării spaţiului aviatic. 
În debutul şedinţei Guvernului de miercuri, el a declarat că bile-
tele spre  destinaţia Verona s-au ieftinit cu 150%, iar spre Roma 

- cu 60%.
Potrivit spuselor sale, în lunile iunie şi iulie ale anului curent, 

creşterile traficului de pasageri avia au fost de 30% şi, respec-
tiv, 60%, comparativ cu aceleaşi luni ale anului trecut. Cea mai 
mare creştere este pentru destinaţia Verona - iunie (64%) şi iulie 
(70%).

„Aceasta înseamnă că cetăţenii noştri vin acasă, îşi văd famili-
ile, circulă mai ieftin şi mai sigur”, a spus Vlad Filat.

Premierul a menţionat că această evoluţie confirmă corecti-
tudinea acţiunilor Guvernului de asigurare a transportului aerian 
accesibil şi sigur.

„Transportul aerian a devenit mult mai accesibil pentru cetă-
ţenii noştri şi vom acţiona în continuare cu aceeaşi fermitate în 
direcţia respectivă”, a spus el, solicitînd factorilor de decizie să 
se concentreze în special pe liberalizarea transportului avia spre 
Israel şi spre ţările din Estul Europei.

Interzis minorilor 
în cluburile de noapte

Cluburile de noapte care permit accesul tinerilor 
cu vîrsta de pînă la 18 ani, fără să fie însoțiți de cel 
puțin un părinte sau tutore, vor plăti amenzi. Asta pre-
vede un proiect de lege avizat de către Guvern.

Astfel, barurile, cluburile, dar și alte centre de 
agrement care permit accesul minorilor între ore-
le 23.00 și 7.00, riscă amenzi de 400 și 600 unități 
convenționale. 

„În Occident poți să ai și 80 de ani, dar dacă nu ai 
buletin la tine nu poți intra în club de noapte. La noi 
este o problemă mare în acest sens. Sancțiunea trebuie 
să fie pe măsură. La a treia încălcare, trebuie retrasă 
licența de activitate. Bussinesul e bussines, dar sănă-
tatea copiilor e cea mai importantă”, a remarcat premi-
erul Vlad Filat.

„Trebuie să responsabilizăm și părinții. De multe ori 
ei cunosc unde se duc copiii lor, dar le permit pe timp 
de noapte. Trebuie să fie implicați mai mulți factori 
în acest proces”, a propus viceprim-ministrul Mihai 
Moldovanu.

Proiectul de lege urmează să fie examinat și votat 
în Parlament.
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Natalia Suceveanu, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Aliona Chisari, doctor în drept, confe-
renţiar universitar, Facultatea de Drept, USM;          
Alexandru Cojuhari, doctor habilitat în drept, 
profesor universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Vitalie pistriuga, magistru în drept, lector uni-
versitar, Facultatea de Drept, USM; Stanislav 
Capeţchi, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Svetlana Melnic, 
judecător, Bălţi; Nelea podlisnic, vicepreşedin-
tele Judecătoriei Drochia; Tatiana Răducanu, 
judecător, CSJ; Garri Bivol, judecător, Centru; 
Ion Raropu, judecător, Călăraşi; Gheorghe 
Ursan, judecător, Teleneşti; Sergiu Daguţa, 
judecător, Ciocana.  

 Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, astfel încît doar Dreptatea şi Adevă-
rul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, 
doar de împliniri şi realizări care să vă între-
gească deplin fericirea.

la mulţi ani!

membrii Consiliului 
de administraţie al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi Revista Naţională  
de Drept Cercetătorii spanioli au stabilit o asociere clară între 

consumul de produse fast-food şi riscul de depresie. 
Nu este neapărat o legătură de la cauză la efect. Echipa de 
la universităţile din Granada şi Las Palmas (Gran Canaria) 
ne spune că mîncarea nu prea echilibrată servită la fast-food 
declanşează depresia.

Cercetătorii au observat că persoanele care merg des la ast-
fel de localuri sînt mult mai expuse riscului de depresie. Pînă să 
ajungă la această concluzie, specialiştii au studiat cîteva luni 
circa 9000 de adulţi. Le-au comparat obiceiurile alimentare, 
identificînd astfel ,,factorul fast-food”. Ei au pus în evidenţă 
o relaţie ,,doză-răspuns” (cu cît oamenii merg mai des la fast-
food, cu atît riscul este mai ridicat), dar legătura este evidentă 
chiar şi în cazul unui consum moderat de produse fast-food.

Pentru a înţelege mai bine această legătură, trebuie luate în 
considerare trei elemente. Mai întîi, amatorii de fast-food sînt 

şi cei care au, în general, un mod de viaţă mai puţin sănătos, 
mai sedentar, cu mai mult fumat, cu un ritm de viaţă mai prost 
structurat (situaţie mai evidentă în rîndul celibatarilor) şi cele 
mai rele obiceiuri alimentare – puţine fructe, legume, peşte şi 
ulei de măsline.

Al doilea element, legat de primul, este că nutrienţii din 
alimentele ,,sănătoase” (ca cele din regimul mediteranean) ar 
juca un rol preventiv împotriva depresiei.

În sfîrşit, al treilea este să se stabilească dacă şi în ce măsu-
ră produsele fast-food contribuie la dezvoltarea unor tulburări 
depresive.

În orice caz, ţinînd seama de marea popularitate a aces-
tui fel de a mînca în societatea contemporană (se cunosc deja 
efectele asupra greutăţii şi a sistemului cardiovascular), este 
un cîmp de cercetare foarte întins.

Mergi la fast-food? Devii depresiv!

Arabia Saudită vrea un oraş destinat 
exclusiv femeilor

Arabia Saudită plănuieşte să construiască un oraş industri-
al destinat exclusiv femeilor. Este o încercare de a respecta cu-
tumele conservatoare islamice, dar şi de a oferi femeilor şansa 
de a-şi urma carierele, scrie ,,Daily Mail”.

Municipalitatea din oraşul Hafuf, aflat în Estul ţării, speră 
să atragă investiţii de peste 100 de milioane de euro şi să cre-

eze în jur de 5000 de 
locuri de muncă în in-
dustria textilă, farma-
ceutică şi alimentară. 

Oraşul va avea 
companii conduse de 
femei şi linii de pro-
ducţie doar pentru fe-
mei. 

Nu este un lucru 
obişnuit pentru Arabia 
Saudită. Deşi Sharia 

nu interzice femeilor să muncească cot la cot cu bărbaţii, sta-
tisticile arată că doar 15% din întreaga populaţie de sex femi-
nin este reprezentată în cîmpul muncii.

Într-o societate patriarhală, precum cea saudită, se presu-
pune că rolul femeii este mai degrabă acela de soţie şi mamă. 

Măsura este parte a unui plan mai amplu privind egalitatea 
de drepturi în Regat. Anul trecut, Regele Abdullah a anunţat 
că femeile vor avea dreptul să voteze şi să candideze la ale-
gerile locale din 2015. Totuşi, Arabia Saudită este singura ţară 
din lume care interzice femeilor să conducă o maşină. 

D acă eşti copleşită de lene în fi-
ecare dimineaţă, te poţi împăca 

cu gîndul că nu eşti o persoană matina-
lă sau poţi încerca să-ţi modifici rutina 
zilnică pentru a beneficia de mai multă 
energie şi de o stare mai bună. Încearcă 
cîteva secrete ce îţi arată cum să scapi 
de moleşeala de dimineaţă.

Nu abuza de amînarea 
alarmei

Odată ce ţi-ai stabilit ora de 
trezire, nu amîna alarma ceasu-
lui deşteptător sau a telefonului 
de prea multe ori. Cu cît prelun-
geşti starea dintre somn şi tre-
zire, cu atît vei avea mai puţină 
energie atunci cînd reuşeşti să 
te dai jos din pat.

Foloseşte lumina soarelui
Pentru un somn bun ai nevo-

ie de întuneric, dar imediat după 
trezire, bucură-te de lumina 
soarelui. Numeroase studii au 
confirmat faptul că soarele te 
ajută să-ţi reglezi mai uşor rit-
mul corpului şi te scapă de lenea 
de dimineaţă.

Bea un pahar de apă după 
trezire

Dacă eşti deshidratată, eşti obosită, 
bea apă imediat după ce te trezeşti pen-

tru a te asigura ca această problemă nu 
contribuie la lipsa ta de energie.

Spală-te cu apă rece
Spălarea feţei cu apă rece este o 

metodă clasică de înviorare dimineaţa, 
dar şi gîtul, interiorul coatelor şi spa-

tele genunchilor sînt zone bine vascu-
larizate, a căror răcire te poate ajuta să 

începi ziua mai bine.

Ascultă muzică
Fie că alegi muzica artistului prefe-

rat, o carte audio sau o emisiune de ra-
dio, sunetul te va ajuta să te concentrezi. 
Este ideal să alegi tu ce asculţi, nu să 

te laşi pe mîna unui DJ de radio pus pe 
glume proaste la prima oră.

De ce este bine pentru sănătate 
să ierţi şi să uiţi

O vorbă veche spune că a greşi e omeneşte, dar a ierta 
este divin. Acum, o cercetare efectuată în SUA arată că ier-
tarea persoanelor care ne-au provocat o neplăcere ajută la 
îmbunătăţirea propriei sănătăţi.

Cercetătorii de la University of California, din San      
Diego, au descoperit că persoanele care renunţă la mînie 
au şanse mai mici de a înregistra o creştere bruscă a tensi-
unii arteriale.

În cadrul studiului, cercetătorii au cerut celor 200 de 
voluntari participanţi să se gîndească la un moment în care 
un prieten i-a ofensat. Aproximativ 100 dintre participanţi 
au fost rugaţi să se gîndească la modul în care i-a mîniat 
acest act, iar ceilalţi voluntari au fost încurajaţi să se gîn-
dească la moment într-un mod mai conciliant.

Apoi, tuturor participanţilor le-a fost distrasă atenţia 
pentru 5 minute, timp după care au fost rugaţi din nou să 
se gîndească la acel eveniment, de data aceasta aşa cum îşi 
doreau ei.

Toţi voluntarii participanţi la studiu erau conectaţi la 
aparate care monitorizau tensiunea arterială şi ritmul bătă-
ilor inimii.

Cercetătorii conduşi de Dr. Britta Larsen au descoperit 
că voluntarii din grupul celor „mînioşi” prezentau o creşte-
re mult mai mare a tensiunii arteriale în comparaţie cu cei 
din grupul voluntarilor care au fost rugaţi să privească con-
ciliant momentul neplăcut. Efectul a fost identificat chiar 
şi după perioada de relaxare. În schimb, nu a existat nicio 
diferenţă între cele două grupuri în ceea ce priveşte ritmul 
bătăilor inimii.

Autorii studiului afirmă că acesta sugerează că o atitu-
dine iertătoare reduce „reactivitatea” la evenimentele stre-
sante, oferind „o protecţie de lungă durată” contra efectelor 
nocive ale acestor evenimente.

Nu există dovezi ştiinţifice care să indice efecte nocive 
ale creşterii tensiunii arteriale pentru un interval scurt de 
timp, însă dacă hipertensiunea se menţine pe termen lung, 
aceasta creşte riscul de a suferi un atac de cord sau un atac 
cerebral.

În Marea Britanie, se estimează că 30% dintre adulţi 
suferă de hipertensiune, iar majoritatea dintre aceştia nu 
sînt conştienţi de acest fapt, deoarece nu există simptome 
vizibile. De aceea, cadrele medicale recomandă tuturor 
adulţilor să îşi măsoare tensiunea arterială la fiecare 5 
ani.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  de unire  
şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  că sînteţi  
abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   Noi avem 

nevoie de acest ajutor şi vom   rămîne 
alături de Dvs.

CaleidosCop

Divert is

M e r i d i a n  j u r i d i c

Aniversări Cum să scapi de lenea de dimineaţă


